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Nieuw
Deze week komt Lamar Aibash bij ons op school. Wij wensen haar een leerzame en gezellige tijd toe op
onze school.

Jarig
Wij feliciteren Ange Anastatia, Wesley Tuk, Daniela Hasselbach, Dunya Aktürkoglu en Dashley van den
Berk van harte met hun verjaardag.

Tech2do
Woensdag 10 oktober gaat groep 7 naar Tech2do. Ze worden om 11:00 uur verwacht en zijn pas om
13:00 uur klaar. De kinderen komen daar in aanraking met allerlei vormen van techniek. ’s Middags kan
iedereen gratis naar binnen. Locatie: Olympiahal (de korfbalhal).

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 oktober zal de schoolfotograaf alle kinderen van de Vuurvogel fotograferen.
We hebben inmiddels alle briefjes ontvangen voor de broers/zussenfoto’s buiten school.
Vanaf aanstaande maandag 8 oktober zal er zowel in de onderbouw- als bovenbouw unit een schema
hangen met daarop de indeling van de dag.
Denkt u aan de kleding? Als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8
Op 16 oktober staat de voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs gepland. Inloop 19:15 uur aanvang
19:30 uur. Op deze avond zal er een voorlichting over beide scholen worden verzorgd door My College
en de Ring van Putten.

Zwemvangnetregeling 2018-2019
Zit uw zoon/dochter in groep 5 of hoger en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma-A?
Dan kunt u gebruik maken van de zwemvangnetregeling. De regeling maakt het mogelijk voor kinderen
vanaf groep 5 of hoger zonder zwemdiploma om gratis zwemlessen te volgen tot het A-diploma. Dit is
niet inkomensafhankelijk. De zwemlessen worden vergoed door de gemeente, omdat we veilig zwemmen
heel belangrijk vinden. Heeft uw zoon / dochter geen brief meegekregen en komt uw zoon/dochter wel
in aanmerking voor de regeling. Dan kunt u bij juffrouw Annie een aanmeldformulier ophalen.
Of klik op de link: aanvraagformulier zwemvangnetregeling 2018-2019

Geen boekenmarkt
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we normaal gesproken ieder jaar een boekenmarkt. Dit jaar
past de boekenmarkt niet binnen onze thema’s en hebben we ervoor gekozen deze te laten vervallen.
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